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Â rufÂrroR{ argr cr-iLDL{ pg AR {irJrg
§ÀUQtTü*QüE §OlI§§ rc uso de sc rihições leg*is, constitucionais e
rqúMis' propõc a ryraciat'o do Plmkb o seguime Proi*o & Lei:

ÂILl"- Fica denominado de *TRAYESSA

IL{RL{ r}AS rx}REs DE ARAÚ.ro LrMA' a via localizada entre a Rua
Amaro lvíaltez de Farias e o Loteamento Obelisco, com extensão até o
Monumento Obelisco, sifuado Êa Rua José Dias da Costa.

,&rt ã' - Esta Lei entra em vigor na data de

sua publicação.

Art. 3' - Revogam-se as disposições em
contrario.

.§Li§TãF§CAT}V,{

Excelentíssimo Sra. Presidente
ExcelentÍssimos Pares.

Com elevado orgulho, apresento à apreciação dos nobres pares o Projeto de Lei
n" A9DÜI7, denominando a transversal situado enfrente ao Centro Espírita André Luiz,
ao lado do Imóvel de Joaquim Abdon com o Loteamento Obelisco (Ulisses), de
*TRAYE§SA MARIA IIAS DORES IIE ARAUJO LIMA,, em homenagem ao
legado deixado pela notrâvel "DORINHA", mãe do ex-vereador ALEXAISDRE

B.,..reüantasSãrreiÕ. 1338-Fone:i81i3S33-f533-a[t;58ir:-']:_ -'i:::-: --.', :'. r:
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Â,BIXll{, e dos queridos filhos ilustre de nossa terra: Zé Abdoro Joaguim Abdon,

Ilrrilo Abdon, Patricia Abdon e Roberta Abdon.

MARIA DAS DORES DE .m.lÚfO LIMA, conhecida por todos os

Nezarenos por *IIORINHA" foi servidora da Prefeitura Municipal de Nazaré da

MatA e por anos desempenhou sua üda profissional na Bibliotecária Pública

Municipal. De certo, essas referências já são do conhecimento dos nobres pares, bem

como e do conhecimento o grande legado & vida e de dignidade deixado por Dona

Dorinha.

O trecho ora utilizado para receber o nome de tão importante cidadão

Nazarena, mesmo sendo de pequena extemão, tem um significado muito grande para os

entes familiares de Da. Dorinha, pois alfu de toda aquela área ter pertencido aos seus

familiares, tambem reside o seu filho JosÊ Abdon (Zé do Ninho) que construiu sua

residência nurna área de terreno peÍt€nc$te a Dona MARIA DAS DORES.

Em respeito à moria de Dma MARIA DAS IIORE§ DE ÀRAUJO LIMA,
nma graode cidadã nzzq,trãÍ4 s€mfe vista como uma mulher muito importante em

nossa cida&, qrc comibui de mreira ativa para nossa vida social, econômica, ctútural

e educacional; que participou de todos os movimentos sociais, políticos e religioso de

nossa cidade, proponho aos nobres paÍes essa singela homenagem póstuma, mas de

grande significa para seus familiaÍes e paÍa a memória de nosso município, que etemiza

o nome de uma de suas filhas ihtstÍe.

Saladas Sessões, em29 de agosto deZAfi.
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L E I }IL\ICIPAL N" 3?ü12&â?

EMENTA: Denomimndo de'RUA MARIA DAS DOR[,§
On fnAÚfO LIMÂ" a Rua Projetada existente
eufre t Rua Amaro Maltes de Farias e o
I-mmemo Obelisco dando acesso ao
reffio do Obelisco situado a Rua José Dias
ü Code, e dá or*ras providências.

A C-i\fTR{ }[t}ICTP.{L DE \.{ZTR[ DA }L{TA.PE. ÂPRO\.'A:

ART. l' - Fica rlenorninaJo de *Rf A -\I^{RL{ DÂS DORES
DE LR-tt-JO LtlL{- a Rua Projetada localizada entre a Rua .{.maro }{altes
de Frias e o Lotemrento Obelisco- com ertensâo ué o monumento do
Obelisco, situado a RuaJosé Dias da Costa nesta cidade.

ART. 2o - Esta Lei em vigor na data de sua publicação.

ART.3'- Revogam-se as disposições em contrário.

§aÍs slas §essões da Câmar* &{urlicíp*} de Naearé da
i\{atalPE, elix t{} e§e §etemhrc de 2*1?.
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